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Kanadské velvyslanectví jedná o plánech v oblasti medicíny s Unicou a
kanadskou univerzitou McGill
Praha, 22. 10. 2014 - V návaznosti na nedávné spojení nejprestižnější kanadské
univerzity McGill a českého institutu reprodukční medicíny Unica dostaly obě strany
pozvánku na kanadskou ambasádu. Setkání s velvyslancem Kanady v ČR panem
Otto Jelinkem se uskutečnilo včera, zúčastnil se ho přednosta Unicy prof. MUDr.
Zdeněk Malý, CSc. a Bruce McNiven, výkonný viceprezident společnosti Montreal
Medical International (MMI). Součástí setkání bylo také jednání o založení nového
integrovaného simulačního centra nejen pro české studenty medicíny.
„McGill University je velmi potěšena, že může spolupracovat s Českou republikou,
respektive s Unicou, první klinikou reprodukční medicíny v zemi. Její odbornost a dobré
jméno na domácím i mezinárodním poli je pro nás zárukou, že naše spolupráce bude
prospěšná pro obě strany,“ uvedl Bruce McNiven ze společnosti MMI, která pro veřejnou
McGill University zajišťuje zahraniční projekty.
Jedná se o první případ, kdy se významná kanadská univerzita spojila s českým
zdravotnickým zařízením.
„Za největší přínos tohoto spojení považuji fakt, že na obou stranách figurují lékaři a vědci,
nikoliv obchodníci. McGill University je navíc jedním ze světových lídrů v oboru
reprodukční medicíny. Můžeme společně vyhodnocovat výsledky a léčebné strategie,
konzultovat složitější případy, doškolovat a vzájemně si vyměňovat klíčové odborníky.
Vzhledem k rychlému rozvoji tohoto oboru v posledních letech je sdílení zkušeností a
poznatků velmi přínosné pro obě strany,“ vysvětlil prof. Zdeněk Malý.
MMI rovněž informovalo pana velvyslance, že se v ČR chystá v nejbližší době navázat
spolupráci i v dalších oblastech medicíny. Jedním z projektů je i založení integrovaného
simulačního centra pro české studenty medicíny.
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Integrované simulační centrum lze přirovnat k simulátorům pro školení pilotů, kde si piloti
nejdříve otestují své dovednosti a průběžně tak mohou trénovat nové postupy.
V České republice by se jednalo o první komplexní centrum se zdravotnickým zázemím
v rámci lékařské fakulty. Součástí vybavení centra budou operační sály, ambulance,
čekárny atd. Prostřednictvím různých simulací si budoucí lékaři osvojí správné postupy,
budou trénovat komunikační dovednosti a práci v týmu, což je významně posune od teorie
a pomůže vyvarovat se chyb při skutečném provozu. Rovněž získají potřebnou
sebejistotu.
České lékařské fakulty projevily zájem využít cenné know-how a zkušenosti, které McGill
University v tomto oboru má. Obdobné centrum funguje již několik let v kanadském
Montrealu jako součást lékařské fakulty McGill University. Ročně se zde vzdělá přes 15
tisíc studentů a má rozlohu 1700 m2. V Evropě žádné obdobné integrované simulační
centrum zatím není.

